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OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverle-
ning en Handhaving. Bezwaren kunt u 
pas indienen nadat de omgevingsver-
gunning is verleend en is toegezon-
den aan de aanvrager.

Guido Gezellelaan 137, Goirle: 
verbouwen aula’t Schrijverke 
(ingekomen 26-6-2019)      
Kerkstraat ong., Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 
967: bouwen woning en het aanleg-
gen uitweg (ingekomen 25-6-2019)      
Kerkstraat 53, Riel: bouwen bijge-
bouwen (ingekomen 30-6-2019)
Tilburgseweg 51a, Goirle: bouwen 
aanbouw (ingekomen 18-6-2019)      
Turnhoutsebaan 26a, 28, 30 en 32, 
Goirle, kadastraal bekend gemeente 
Goirle, sectie C 794, 795, 796, 797 en 
849: verbouwen hal/kantoorruimte 
(ingekomen 20-6-2019)      
Veertels 20, Riel: plaatsen geluidswe-
rende schermen 
(ingekomen 21-6-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Kerkstraat 75, Riel: tijdelijk plaatsen 
woonunit met instandhoudingster-
mijn van maximaal 2 jaar 
(verzonden 1-7-2019)
Tilburgseweg 21, Riel: aanbrengen 
extra voordeur (verzonden 1-7-2019)                       
Wittendijk 42, Goirle: bouwen 
overkapping (verzonden 1-7-2019)                                                     

BESTEMMINGSPLANNEN
Inspraak en overleg voorontwerp-
bestemmingsplan “Zuidrand Goirle 
locatie Van Besouw” (Goirle) 
Het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van 11 
juli 2019 gedurende drie weken het 
voorontwerpbestemmingsplan 
“Zuidrand Goirle locatie Van Besouw” 
(NL.IMRO.0785.BP2019001Zuidbe-
sou-vo01) ten behoeve van inspraak 
ter inzage ligt. Tegelijkertijd met de 
inspraak wordt overleg gevoerd op 
grond van het Besluit ruimtelijke 
ordening. Het plan is raadpleegbaar 
op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in de mogelijkheid 
tot het bouwen van maximaal 155 
woningen op de voormalige be-
drijfslocatie van Van Besouw in het 
zuiden van de kern Goirle, aan de 
Kerkstraat. Het plangebied omvat 
globaal de volgende begrenzing: aan 
de noordzijde wordt het plangebied 
begrensd door de Kerkstraat, aan de 
oostzijde door de Beeksedijk, in het 
zuiden door het beekje de Nieuwe 
Leij en in het westen door bebouwing 
en een waterpartij aan de Hoogen 
Dries. Voor de exacte omvang en 
ligging van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan 
ligt tijdens bovengenoemde termijn 
ter inzage, op werkdagen tijdens 
openingstijden, bij de receptie van 
het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te 
Goirle en kan dan, of na afspraak, 
worden ingezien. Het plan is raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en op www.goirle.nl Tijdens 
de termijn van terinzagelegging 

kunnen ingezetenen van de gemeen-
te Goirle en belanghebbenden 
schriftelijk een zienswijze over het 
voorontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar 
(13-5310658).

Inspraak en overleg vooront-
werpbestemmingsplan Bosch-
kens fase 4C  (Goirle) 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van 11 
juli 2019 gedurende drie weken het 
voorontwerpbestemmingsplan 
“Boschkens fase 4 C” (NL.IMRO.0785.
BP2019002Boschkens-vo01) ten 
behoeve van inspraak ter inzage ligt. 
Tegelijkertijd met de inspraak wordt 
overleg gevoerd op grond van het 
Besluit ruimtelijke ordening. Het plan 
is raadpleegbaar op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in de mogelijkheid 
tot het bouwen van maximaal 22 
woningen ten noorden van de 
Rillaersebaan en achter de percelen 
aan de Tilburgseweg, in de kern 
Goirle. Aan de westzijde wordt het 
terrein begrensd door de Venneweg. 
Voor de exacte omvang en ligging van 
het plangebied wordt verwezen naar 
de verbeelding (plankaart).
 
Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan 
ligt tijdens bovengenoemde termijn 
ter inzage, op werkdagen tijdens 

openingstijden, bij de receptie van 
het gemeentehuis, Oranjeplein 1, 
Goirle en kan dan, of na afspraak, 
worden ingezien. Het plan is raad-
pleegbaar op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en op www.goirle.nl Tijdens 
de termijn van terinzagelegging 
kunnen ingezetenen van de gemeen-
te Goirle en belanghebbenden 
schriftelijk een zienswijze over het 
voorontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar 
(13-5310658).

Bestemmingsplan Eerste Schoor 
7 onherroepelijk
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat de op 7 mei 2019 
door de gemeenteraad vastgesteld 
bestemmingsplan “Eerste Schoor 7” 
op 5 juli 2019 inwerking is getreden 
en onherroepelijk is geworden. Het 
bestemmingsplan kan worden 
geraadpleegd op het gemeentehuis 
van Goirle, Oranjeplein 1 te Goirle, 
op de gemeentelijke website (www.
goirle.nl/bestemmings- en wijzigings-
plannen/ onherroepelijk) en op 
landelijke voorziening www.ruimtelij-
keplannen.nl

MILIEU
Besluit aanmeldnotitie milieuef-
fectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders 
hebben, in het kader van de Algeme-
ne wet bestuursrecht en de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo), besloten dat geen Mer 

opgesteld hoeft te worden voor:
Gorps Baantje 3, Goirle: kleinschalige 
bierbrouwerij realiseren met proeflo-
kaal 
Het besluit en bijbehorende stukken 
zijn met ingang van 11-7-2019 t/m 
15-8-2019 in te zien bij de gemeente 
Goirle.
Op grond van artikel 6.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt 
deze beoordeling beschouwd als een 
voorbereidingsbesluit, waartegen 
geen direct bezwaar of beroep open 
staat. 
U kunt uw bezwaren tegen dit 
m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar 
maken in de hier op volgende 
procedure van het uiteindelijke 
besluit, te weten de vergunning in 
het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Evenementenvergunning
Jeugdvakantieweek van 12 t/m 17 
augustus 2019 in Goirle, incl. 
opbouwen vanaf 4 augustus en het 
afbouwen t/m 20 augustus 
(verzonden 5-7-2019)
Buurtfeest Oisterwijkplantsoen, Riel 
op zaterdag 24-8-2019 
(verzonden 5-7-2019)

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenen-
bezwaar. U kunt daar ook digitaal 
bezwaar maken. Let op: staat de 
verzenddatum bij een besluit? Dan 
start de bezwaartermijn de dag ná de 
verzendddatum. Meer informatie via 
T (013) 5310 610. 

Heeft u moeite om rond te komen? U 
bent niet de enige! Veel mensen zitten 
weleens krap bij kas en kunnen niet alle 
rekeningen op tijd betalen. Met als ge-
volg schulden. Het is belangrijk om dan 
zo snel mogelijk actie te ondernemen. 

Onder de naam ‘Actie op Geldzaken’ 
startten de gemeenten Goirle, Hilvaren-
beek en Oisterwijk samen met Leystro-
men dit jaar een proef. Wij willen 
inwoners met beginnende financiële 
problemen zo snel mogelijk helpen. 
“Hulp kan van alles zijn en is gratis”, 
vertelt Bianca Haarbosch, medewerker 
Actie op Geldzaken. “Soms is een 
betalingsregeling voldoende en soms 
verwijs ik door naar de Kredietbank of 
een budgetcoach”. 

Mensen beslissen zelf 
“Er zijn genoeg instanties die kunnen 
helpen, je moet alleen wel weten 
welke”. Daarmee stipt Bianca een 
belangrijk punt aan. Vaak weten 
mensen niet waar ze terecht kunnen 
met hun financiële problemen. Of ze 
schamen zich. “Daarom ga ik naar ze 
toe en met ze in gesprek. Natuurlijk zit 
niet iedereen hierop te wachten. Dat is 
prima, mensen beslissen zelf of ze mee 
willen doen. Ze kunnen op een later 
moment altijd nog contact met 
mij opnemen. Gelukkig staan de 
meeste inwoners open voor een 

gesprek. Sommigen zijn zelfs blij dat ik 
bij ze thuis langskom, omdat ze zelf 
geen hulp durfden te vragen”. 

Niet ingewikkeld 
De gemeenten werken samen met 
zorgverzekeraars. Zij geven aan de 
gemeenten door wanneer mensen een 
betalingsachterstand hebben. “Volgens 
de wet mag dit, maar wij snappen dat 
het gevoelig ligt. Daarom gaan we hier 
heel zorgvuldig mee om”. Bianca werkt 
veel samen met budgetcoach Petra van 
der Meijs van Leystromen. “We 

hebben hetzelfde doel: voorkomen dat 
kleine schulden groter worden. En dat 
hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. 
Soms is een beter overzicht van 
inkomsten en uitgaven al voldoende 
om de financiën weer op orde te 
krijgen”.

Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig bij uw financiën? 
Neem dan contact op met de afdeling 
Sociale Zaken van de gemeente Goirle 
via telefoonnummer (013) 5310 531. 

ACTIE OP GELDZAKEN

Op de foto medewerker Actie op Geldzaken Bianca Haarbosch en budgetcoach 
Petra van der Meijs. 

VEILIGHEID

MAAK KOPIEËN  
VAN UW 
IDENTITEITSBEWIJS 
ONBRUIKBAAR 
VOOR OPLICHTERS
Gaat u deze vakantie ergens inchec-
ken? Geef dan nooit zomaar uw 
identiteitsbewijs af. Ook niet als een 
organisatie bijvoorbeeld vraagt om 
een kopie voor het afsluiten van een 
huurcontract of telefoonabonnement. 
Laat u toch een kopie van uw pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs 
maken? Maak dan een veilige kopie 
en dek overbodige gegevens af zoals 
bijvoorbeeld uw burgerservicenum-
mer (BSN) en pasfoto. Of maak een 
kopie met de KopieID-app, te down-
loaden via de Apple App Store of 
Google Play Store.
Meer informatie vindt u via 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
identiteitsfraude. 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl



GEMEENTERAAD

BURGERINITIATIEF: UW WENS OF IDEE 
VOOR GOIRLE TELT!
De gemeenteraad van Goirle hoort 
graag van uw welke kansen u ziet voor 
onze gemeente. Iedere inwoner of 
rechtspersoon uit de gemeente Goirle 
kan een burgerinitiatief starten. Dat is 
een voorstel waarmee u een onder-
werp op de agenda van de gemeente-
raad kunt plaatsen. Denk bijvoorbeeld 
aan: het plaatsen van een bankje waar 
mensen samen kunnen komen, een 
losloopveld voor honden, een pand 
een monumentstatus geven of het 
opzetten van een nieuw museum. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Voor het indienen van een burgerinitia-
tief geldt een aantal ‘spelregels’. Deze 
vindt u op https://raad.goirle.nl/organi-
satie/uw-invloed/burgerinitiatief. U 
kunt online een burgerinitiatief 
indienen via griffie@goirle.nl. Opsturen 

via de post kan natuurlijk ook aan: 
Gemeenteraad Goirle, t.a.v. de griffie, 
Postbus 17, 5050 AA Goirle. 

En daarna?
U ontvangt binnen twee weken bericht 
of uw aanvraag voldoet aan de 
spelregels. Als dat zo is, dan wordt uw 
voorstel in een eerstvolgende raads-
commissie besproken. U wordt 
uitgenodigd om uw idee mondeling toe 
te lichten. Daarna wordt het doorge-
stuurd aan de raad. Ook hiervoor wordt 
u uitgenodigd en kunt u de raad 
vertellen over uw wens of idee. De 
raad neemt hierna een besluit over het 
burgerinitiatief en de te nemen 
vervolgstappen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de griffie 
via (013) 5 310 626.

COMMISSARIS VAN DE KONING BRENGT WERKBEZOEK  
AAN GOIRLE EN RIEL 
Vandaag bracht de commissaris van 
de Koning, de heer Wim van de Donk 
een werkbezoek aan de gemeente 
Goirle. Tijdens dit bezoek sprak hij 
met de fractievoorzitters en met het 
college van burgemeester en wethou-
ders. Daarnaast bracht hij een bezoek 
aan de locatie van het nieuw te 
ontwikkelen gebied ‘de Zuidrand’ en 
aan de beleefboerderij Van ’t 
Zandeind in Riel. Het laatste bezoek 
vond in 2016 plaats. 

Na afloop vatte de heer Van de Donk 
samen: “De geheimen van Goirle zijn 
voorbij.  Goirle is regionaal goed 
aangehaakt en er wordt over Goirle 
gepraat en dat is goed”. 

In gesprek met de fractievoorzitters 
kwamen onderwerpen als samenwer-
king in de gemeenteraad, integriteit, 
woningbouwopgave, windmolens en 
drugsdumpingen aan bod. Geconsta-
teerd werd dat de raad voor moeilijke 
keuzes staat, maar dat zij in een goede 
sfeer samenwerken. 

Zuidrand   
Tijdens het bezoek werd de unieke 

woonomgeving in wording ‘de 
Zuidrand’ toegelicht, gevolgd door een 
rondleiding. Hier werd met name 
ingezoomd op de ontwikkelingen in 
het gebied van Van Puijenbroek. Op 
veel Brabantse plekken zie je dit 
gebeuren. Oude fabrieken maken 
plaats voor nieuwe ontwikkelingen. 
Mooie ontwikkelingen. De commissa-
ris was onder de indruk van de 
kwaliteit van de plannen.  

Beleefboerderij Van ’t Zandeind
De beleefboerderij Van ’t Zandeind in 
Riel was de laatste stop. De familie 
Huijbregts vertelde hier vol passie 

over hun activiteiten. Over de 
zorgboerderij, de camping, de winkel 
en andere (dag) activiteiten. Maar ook 
hoe het geworden is tot wat het nu is 
en waar de familie tegenaan loopt. 
Zoals bijvoorbeeld de balans tussen 
het geven van zorg en het invullen van 
formulieren. Van de Donk vond het 
mooi om de passie te zien en de 
combinatie van zorg voor mens en dier 
op een locatie waar je de geschiedenis 
voelt. Dit bezoek werd afgesloten met 
de woorden van de commissaris: “Van 
dit bezoek heb ik veel geleerd en dat 
neem ik mee naar het provinciehuis. 
Een inspirerend bezoek”. 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl
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